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เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน ประจาปีงบประมาณ 2562
................................................................................
ตามที่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่ โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น
ปัญ หาส าคัญ และพบบ่อ ย ซึ่ง ประกอบด้วย มาตรการการใช้ร ถราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน
มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ นั้น
เพื่อให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลอ่าวลึกได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันทุจริตข้างต้นโดยเคร่งครัดและเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและป้องกันการกระทาผิด
วินัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข
การกระทาผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในกระบวนการเบิ ก จ่ า ยยาตามสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
การรักษาพยาบาลข้าราชการ กาหนดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดต้องส่งเสริมและควบคุมการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในในระดับ หน่วยบริการ เช่น ระบบ
ตรวจสอบสิ ท ธิ บุคคล ระบบตรวจสอบการใช้สิ ท ธิ ทั้ ง นี้ เพื่อ เป็ นการป้ องกั นการทุ จ ริตในการสวมสิท ธิ
การช็อปปิ้งยา การเวียนใช้สิทธิ หรือการจ่ายยาโดยมิได้มีอาการเจ็บป่วยจริง เป็นต้น
ข้อ 2 มาตรการการใช้รถราชการ กาหนดให้การใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงานและหน่วย
บริก ารในสัง กั ด จะต้อ งถื อ ปฏิ บัติ ตามระเบีย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่า ด้ว ยรถยนต์ร าชการ พ.ศ. 2523
และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม ระเบียบส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็ บ รัก ษา
การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 โดยต้องมี การจัดทาเอกสารครบถ้วนตามที่ระเบียบ
กาหนด เช่น บันทึก การใช้รถ แบบคาขอใช้รถ เป็นต้น มี ร ะบบควบคุม การเบิก จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ระบบ
ควบคุมการบารุงรักษา ระบบควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่นารถราชการไปใช้ในการส่วนตัว เช่น การใช้รถราชการไป
และกลับระหว่างที่ ทางานกับ บ้านพั ก การนารถราชการไปจอดในที่อื่นโดยไม่ ได้รับ อนุญ าต หรือ การใช้ร ถ
ราชการไปในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ราชการ เป็นต้น
ข้ อ 3 มาตรการการเบิ ก ค่ า ตอบแทน ก าหนดให้ ก ารเบิ ก ค่ า ตอบแทนของเจ้ า หน้ า ที่
ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เช่น หลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ ายข้อ บัง คับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิ น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ ป ฏิบัติง านให้กั บ หน่ว ยบริก ารในสัง กั ดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2548 หรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ ป ฏิบัติง านให้กั บ หน่วยบริก าร ในสัง กั ดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 เป็นต้น หรือการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
/พ.ศ.2560…

-2พ.ศ. 2550 โดยในการเบิกค่าตอบแทนไม่ว่าในกรณี ใด ๆ นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดแล้ว จะต้องมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานจริง การควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอกเวลาที่ เ หมาะสมกั บ ภาระงาน มีร ะบบควบคุม การแลกเปลี่ ยนเวรหรือ การเรี ยกเวรเสริม ให้ ถูก ต้อ ง
เหมาะสม เพื่อ ป้อ งกั นมิ ให้มีก ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอันเป็นเท็ จ หรือทุจ ริตในการเบิก ค่าตอบแทนหรือไม่
เหมาะสมกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เป็นต้น
ข้อ 4 มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กาหนดให้ การดาเนินการและการเบิกจ่ายเงินต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยในการควบคุมการเบิกจ่ายให้คานึงถึงข้อเท็จจริง
และความเหมาะสม เป็น ไปด้ว ยความประหยัด และเป็น ประโยชน์ต่ อ ราชการ โดยพาะอย่า งยิ่ ง จะต้ อ ง
มีก ารอบรม ศึกษาดูง าน ประชุม สัมมนา และเดินทางไปราชการจริง ทั้ ง นี้ เพื่อมิ ให้เ กิ ดการเบิก จ่ายเงิน
อันเป็นเท็จหรือทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน
ข้อ 5 มาตรการการจัดหาพัสดุ กาหนดให้ในการจัดหาพัสดุต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มติ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดหาพัสดุจะต้องมีระบบควบคุมป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยโอกาสที่มีอานาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ
ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นจริง มีความโปร่งใส เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
จัดหาพัสดุและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดหาพัสดุ
ทั้งนี้ ให้กากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุมิให้เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่น จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง คู่สัญญาของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ ม เพื่ อ กระท าการหรือไม่ ก ระท าการและไม่ ว่าการนั้นจะชอบหรือมิ ชอบ
ด้วยหน้าที่ก็ตาม
ข้อ 6 ในการดาเนิ นการตามมาตรการข้ อ 1 ถึง ข้อ 5 ให้ห น่ว ยงานและหน่ว ยบริก าร
ในสังกัดทุกแห่ง จั ดให้มีร ะบบควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้ง ให้เ จ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง
ข้อ 7 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ 1 ถึงข้อ 5 เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระทาผิดจะต้องถูกดาเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชา
รายงานตามลาดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายใดพบเห็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการตามข้อ 1
ถึงข้อ 5 แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทาผิดวินัยด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ผู้อานวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก

